
Regulamin turnieju koszykówki o Puchar Euro Stylu 

 

ORGANIZATOR: 

Urząd Gminy w Kosakowie, adres: ul. Żeromskiego 69, 81 – 198 Kosakowo  

CEL: 

- Popularyzacja koszykówki, jako aktywnego wypoczynku. 

MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK: 

- Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią na terenie gminnego terenu rekreacyjnego w 

Pogórzu, przy ul. T. Kościuszki,  przy  os. Beauforta w dniu 19.05.2019 ( niedziela) w godz. 13.30 – 

17.00 

UCZESTNICTWO: 

- W turnieju weźmie udział max. 10 drużyn, wybranych na podstawie zgłoszeń przesyłanych do dnia 

16.05.2019 do godziny 23.59 na adres mailowy: marketing@eurostyl.com.pl . O wzięciu udziału w 

turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

- Turniej przeznaczony jest dla dziewczyn i chłopców w wieku od 14 lat +  

- Startować mogą zespoły liczące, co najmniej 5 zawodników, a maksymalnie 7 (w tym 2 

rezerwowych). 

- Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia – wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna/trenera 

pozwalającym na udział w turnieju. Odpowiednie oświadczenie w załączniku nr 1.   

- Zawodnicy pełnoletni – wymagana jest pisemna zgoda na uczestnictwo i udział w turnieju własną 

odpowiedzialność. Odpowiednie oświadczenie w załączniku nr 2. 

- Listę zawodników wraz z odpowiednimi oświadczeniami należy przekazać do Biura Zawodów przed 

rozpoczęciem turnieju, czyli w godzinach 10.00 - 13.20.  

- Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodników. Każda drużyna / zawodnik z osobna 

może posiadać własne ubezpieczenie NNW na czas rozgrywania turnieju. 

- Każdy z zawodników może grać tylko w jednej drużynie i nie może zmieniać drużyny podczas 

trwania turnieju. 

SYSTEM ROZGRYWEK:  

- Turniej zostanie rozegrany w formule każdy z każdym, jednak organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany systemu rozgrywek z uwagi na liczbę drużyn.  

- Czas gry: 6 min bez przerwy. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn długość meczy może ulec 

zmianie. 

- Drużyna składa się 5 zawodników grających i maksymalnie 2 zawodników 

rezerwowych. 

- Minimalna liczba zawodników w drużynie: 5, jeśli jest mniej, mecz nie jest 
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rozegrany, a wynik ustala się, jako walkower dla drużyny przeciwnej. 

- Turniej rozegrany zostanie zgodnie z przepisami gry w koszykówkę 

- Obowiązuje miękkie obuwie  

Zmiany systemem (hokejowym), w wyznaczonym miejscu. 

KARY: 

Za wykroczenia sędzia może przyznać kary: 

- rzutów wolnych 

- utrata piłki 

-wykluczenia z gry 

-dyskwalifikacja z całego turnieju. 

Jeżeli na boisku znajduje się zawodnik niewpisany do listy zgłoszeniowej lub, to traktuje 

się to wykroczenie, jako gra zawodnika nieuprawnionego i przyznaje się walkower dla 

drużyny przeciwnej. 

PUNKTACJA I ZASADY, JAKIE OBOWIAZUJĄ O KOLEJNOŚCI W TABELI: 

Ilość zdobytych punktów: 

• Zwycięstwo: 3 punkty 

• Remis: 1 punkt 

• Porażka: 0 punktów 

Wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

• Różnica w ilości zdobytych punktów 

NAGRODY: 

Za zajęcie miejsc I-III przewidziano pamiątkowe puchary i medale.  

Dyplomy dla wszystkich drużyn. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Listę zawodników  oraz odpowiednie oświadczenia należy dostarczyć do Biura Pikniku przed 

rozpoczęciem rozgrywek.  

W turnieju zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność, po podpisaniu 

oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju. 

Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest za biorącego udział w meczu. 

Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu oraz narkotyków. 

Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół –koszty 



ich usunięcia pokrywa dana drużyna/ zawodnik. 

Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba, że 

zawodnik uzupełnia zespół do pełnego składu. 

Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga organizator, 

a jego decyzja jest ostateczna. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w turnieju piłki nożnej halowej  

 

......................................................  

imię i nazwisko rodzica/opiekuna  

..........................................................  

adres 

 ..........................................................  

tel. kontaktowy  

..........................................................  

PESEL dziecka  

 

Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej  

 

Wyrażam zgodę na udział syna/ córki/ podopiecznego ......................................................................... 

w turnieju piłki nożnej w dniu 19.05.2019, który odbędzie się na boisku wielofunkcyjnym na os. 

Beauforta w Pogórzu przy ul. T. Kościuszki.   

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w turnieju. 

Zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca rozgrywek.  

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach 

zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.  

 

 

 

                ……………………………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

 

Oświadczenie zawodnika pełnoletniego 

 

Oświadczam, że przystępuję do turnieju koszykówki w dniu 19.05.2019, który odbędzie się na boisku 

wielofunkcyjnym na os. Beauforta w Pogórzu przy ul. T. Kościuszki na własną odpowiedzialność.  

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w turnieju określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje 

uczestnictwo. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami 

regulaminu zawodów. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń organizatorów 

oraz warunków regulaminu. Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego 

typu imprezie sportowej. 

 

 

        ……………………………………………….. 

Podpis zawodnika  


